
ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 20 a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu 

Zmluvné strany: 

Mesto Revúca, zastúpené Ing. Júliusom Buchtom, primátorom mesta 

IČO:                          00328693 

So sídlom :                Námestie slobody 13/17, 050 08 Revúca 

Bankové spojenie:   Prima banka Revúca 

Číslo účtu:  SK80 5600 0000 0020 0196 7001 

v 

Obec Mokrá Lúka, zastúpená Ing. Júliusom Laššanom, starostom  

IČO:                        31949347 

So sídlom:               Mokrá Lúka 2,  050 01  Revúca 

Bankové spojenie: VÚB Revúca 

Číslo účtu:              SK58 0200 0000 0000 3802 3582 

I. 

Predmet zmluvy 

Zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania sociálnej posudkovej činnosti podľa § 48 zákona             

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-

skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 448/2008     

Z. z.) pre obec Mokrá Lúka a spočíva v nasledovnej činnosti: 

- zdravotná posudková činnosť, zabezpečená zmluvným posudzujúcim zdravotníckym     

pracovníkom mesta Revúca v súlade s § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. 

- sociálna posudková činnosť v súlade s § 50 zákona č. 448/2008 Z. z. 

- vyhotovenie posudku o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51 zákona č. 448/2008 

Z. z. na základe doloženého zdravotného posudku a sociálneho posudku 

- vyhotovenie rozhodnutia obce o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov,   

v zariadení opatrovateľskej služby , v dennom stacionári, o odkázanosti na domácu opatro-

vateľskú službu a o zániku odkázanosti na tieto služby. 

Mesto Revúca v súlade s § 92 ods. 2 cit. zákona vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na do-

mácu opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľ-

skej služby a v dennom stacionáři. 

Obec Mokrá Lúka zároveň splnomocňuje mesto Revúca, aby pre ňu, ako príslušný správny orgán 

podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v celom rozsahu vykonávalo vyššie  

špecifikované činnosti. Mesto vystupuje ako spracovateľ agendy, správnym orgánom je vždy  obec. 

II. 

Doba trvania zmluvy, výpovedná lehota, odstúpenie od zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať písomne s dvojmesačnou výpovednou lehotou       

s tým, že výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpo-
vede druhej strane. 



Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana porušuje pod-

mienky dohodnuté v tejto zmluve. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie             

na porušenie povinností. Ak zmluvná strana nesplní povinnosť, ktorú porušuje v lehote 15 dní od doru-

čenia písomného oznámenia, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Doručením písom-

ného oznámenia o odstúpení od zmluvy zmluvný vzťah zaniká. 

 

III. 

 

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 

1/ Mesto Revúca je povinné na základe odstúpenej žiadosti príslušnej obce začať konanie vo veci vyho-

tovenia posudku o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby 

s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, 

zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári alebo na domácu opatrovateľskú službu. 

Mesto Revúca zabezpečí vypracovanie posudkov odborne spôsobilými zamestnancami a vypracuje 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Na základe tohto rozhodnutia obec zabezpečí danú so-

ciálnu službu. 

2/ Obec je povinná poskytnúť súčinnosť pri konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálne služ-

by, ktoré sú v kompetencii obcí a miest. 

3/ Obec je povinná uhradiť mestu Revúca skutočné náklady vo výške 30,- Eur / posudok, ktoré vznikli 

pri výkone činnosti zabezpečovanej pre obec. Skutočným nákladmi sú náklady na mzdu a odvody so-

ciálneho pracovníka vo výške 17,- Eur, náklady na odmenu zmluvného posudzujúceho zdravotníckeho 

pracovníka vo výške 12,- Eur a administratívne náklady spojené s vypracovaním posudku vo výške 1,- 

Eur /. 

4/ Mesto Revúca vystaví obci faktúru skutočných nákladov na zabezpečenie dohodnutej činnosti. 

Splatnosť faktúry je dohodnutá 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

IV 
 

Záverečné ustanovenia 
 

Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré sú určené po jednom pre obe zmluvné strany.  

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

Zmluva bola oboma účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 

 

  

 

Revúca dňa :                                                                             Mokrá Lúka dňa :  

 

 

 

  

Ing. Július Buchta                                                                 Ing. Július Laššan                 

       primátor                                                                               starosta 

 


